
 

Het Huishoudelijk Reglement is regelmatig aan verandering onderhevig. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de roeisport verandert, de omgeving van de roeisport verandert. Het is gewenst dat de 

regelgeving van de roeibond aansluit bij de ontwikkelingen in onze sport.  

De wijzigingen zijn opgesteld na advies  van de Juridische Commissie van de KNRB.  

 

 

 

De wijzigingen behelzen: 

- Definities worden verhelderd; 

- Art. 27: staffelkorting voor nieuwe lidverenigingen aan te passen; 

- Art 34: benaming van de bestemmingsreserves actualiseren; 

- Art. 35: verhelderen wie boetes kan opleggen in welke situatie; 

- Art. 41: de mogelijkheid geven om sponsorbedragen gericht in te zetten; 

- Art 44-A: het gebruiken van het Case Management Systeem , ingericht door NOC*NSF in 

samenwerking met de sportbonden. Dit CMSS zal worden opgenomen als één van de 

Minimale Kwaliteits Eisen waaraan ook de KNRB moet voldoen; 

- Art 46-A: het bepalen van de licentie categorieën 

- Verschillende artikelen aangepast om aan te sluiten bij het bestaan van licentie 

- Art 50.3 het schrappen van de amateurbepaling; 

- Art 63,64,65,66,67: het toevoegen van de kamprechter B-in-opleiding aan de artikelen die 

betrekking hebben op de kamprechters: vorig jaar is een start gemaakt met het formaliseren 

van de kamprechtsersopleiding A en B binnen de kaders van de kwalificatie structuur sport 

(KSS). Tijdens een van de beroepszaken is geconstateerd dat de bevoegdheden van de 

kamprechters in opleiding niet goed zijn geregeld. Tevens wordt de leeftijdsgrens voor de 

reguliere verlening van de kamprechterlicentie in overeenstemming gebracht met de 

leeftijdsgrens die FISA voor de kamprechterlicentie hanteert. Hiertoe wordt voorgesteld de 

artikelen van hoofdstuk X te wijzigen.  

 

 

  

De AV wordt gevraagd het Huishoudelijk Reglement vast te stellen 

 

De AV wordt gevraagd de volgende uitgangspunten vast te stellen bij het inrichten van 

licenties: 

- Een licentiehouder is geen lid van de KNRB 

- Alleen voor door de AV vastgestelde categorieën worden licenties uitgegeven 

- Als verbijzondering op art 46-A lid 2: De vaststelling of wijziging van de 

licentievoorwaarden met betrekking tot de deelname aan wedstrijden wordt vooraf 

aan de algemene vergadering voorgelegd ter goedkeuring (dit geldt ook voor het 

huidige wedstrijdcontract) 

 



 

 

Naast de wijzigingen in het HR wordt gevraagd de W-licentie vast te stellen.  De W-licentie 

vervangt het huidige wedstrijdcontract. Er ontstaat geen lidmaatschap tussen sporter en 

bond, maar wel een verbinding die stevig genoeg is om geaccepteerd te worden door 

Dopingautoriteit en NOC*NSF. Omdat deze licentie voor veel sporters van belang is, is 

opgenomen dat wijzigingen in de wedstrijdlicentie slechts worden doorgevoerd na akkoord 

van de AV.  (deze vereiste goedkeuring van de AV was ook van toepassing bij wijzigingen in 

het wedstrijdcontract). De inhoud van de wedstrijdlicentie is gelijk aan die van het 

wedstrijdcontract.  

Een bijkomende overweging is de volgende: de lidmaatschapsstructuur van de KNRB maakt 

het niet mogelijk om de tuchtrechtspraak van de KNRB – voor doping – via het Instituut Sport 

Rechtspraak (ISR) te laten lopen. Zoals eerder al is gemeld aan de AV: Bij dopingzaken is het 

tuchtproces aan zeer strakke regels en eisen gebonden. Onze tuchtcommissie is verplicht op 

exact dezelfde manier te opereren en sancties op te leggen als het ISR, er bestaat geen 

mogelijkheid om als roeisport af te wijken van de nationaal vastgestelde regels, procedures 

en sancties.  Het bestuur van de KNRB vindt het van belang dat zij haar atleten kan 

garanderen dat, bij een positieve uitslag van een dopingtest, een goede, zorgvuldige 

procedure wordt doorlopen met ervaren tuchtrechters die de sport kennen. Het ISR kan dit 

bieden. Wanneer onze roeiers via een wedstrijdlicentie zijn gebonden aan de regelgeving en 

daarmee ook aan de regelgeving rond doping, is het mogelijk om een overeenkomst te 

sluiten met ISR en het ISR onze tuchtrechtspraak in geval van doping verzorgt.  

 

De AV wordt gevraagd de W-licentie vast te stellen (zie bijlage A bij de licentievoorwaarden) 


